ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM

Số: 310

/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Kon Tum, ngày 30 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v huỷ một số nội dung trong Thông báo số 150/TB-UBND
ngày 10/6/2019 và Thông báo số 348/TB-UBND ngày 12/12/2019
của UBND thành phố Kon Tum
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 01 năm 2017 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày
06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy
định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các
Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015
của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong
công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của
UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai chủ trương đầu tư Dự án: Chỉnh trang
đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019 của
UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án:
Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm
công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của
UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của
thành phố Kon Tum;
Căn cứ Thông báo số 150/TB-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của
UBND thành phố về việc ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án
Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm
công nghiệp.
Căn cứ Thông báo số 348/TB-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của
UBND thành phố về việc đề nghị điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số
150/TB-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của UBND thành phố Kon Tum.
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Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tại Tờ trình
số 472/TTr-TNMT ngày 29 tháng 11 năm 2021 và đề nghị Công ty Đầu tư phát
triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 144/TTr-Cty ngày 25
tháng 11 năm 2021 .
Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thông báo như sau:
1. Tên dự án: Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu
công nghiệp, Cụm công nghiệp.
2. Địa điểm thực hiện: Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon
Tum.
3. Tổng diện tích đề nghị huỷ thông báo thu hồi đất: 12,7 ha.
4. Số hộ đề nghị huỷ thông báo thu hồi: 27 hộ gia đình.
(Có danh sách các hộ gia đình và diện tích đề nghị huỷ thông báo thu hồi
đất kèm theo)
5. Lý do huỷ một phần thông báo thu hồi đất: Dừng triển khai thực
hiện dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công
nghiệp, Cụm công nghiệp, theo sự thống nhất của UBND tỉnh tại Thông báo số
3914/TB-VP ngày 23 tháng 11 năm 2021.
6. Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông báo số 150/TB-UBND
ngày 17 tháng 04 năm 2019 và Thông báo số 348/TB-UBND ngày 12 tháng 12
năm 2019 của UBND thành phố Kon Tum.
7. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với chủ đầu tư,
UBND phường Ngô Mây bàn giao Thông báo này đến các hộ gia đình, cá nhân
có đất thuộc phạm vi hủy bỏ.
Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Ngô
Mây và Khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để các tổ chức, cá nhân có liên quan
biết, thực hiện./.
- Nơi nhận:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- TT. HĐND thành phố;
- Chủ tịch; PCT UBND TP phụ trách;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- UBMTTQVN thành phố;
- Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum;
- Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng KKT tỉnh;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Chi nhánh VP ĐKĐĐ thành phố;
- Trung tâm PTQĐ thành phố;
- UBND, UBMTTQ VN phường Ngô Mây;
- Các hộ gia đình, cá nhân liên quan;
- Trung tâm VH-TT-DL và TT thành phố;
- Chánh VP; PCVP phụ trách;
- Lưu: VT-UB.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Định
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